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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2
Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2
„Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Šilumos
tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Aprašo:
1) 2 punktas, nustatantis jo teisinį pagrindą – Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo metodikos“ - prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintam sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad teisės
normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės
teisinės galios teisės aktams. Minėtas Aprašo teisinis pagrindas neteko galios nuo
2009 m. rugpjūčio 2 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“;
2) 4 punkto 4.5. papunktyje pateikta šilumos bazinės kainos sąvoka prieštarauja Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 35 dalyje apibrėžtai šios kainos
sampratai, pagal kurią „šilumos bazinė kaina – tai ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios
ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos
kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos
kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip
5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio
11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms
apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė“;
3) 4 punkto 4.6. papunktyje nurodyta šilumos tiekėjo sąvoka nebeatitinka Įstatymo
2 straipsnio 46 dalyje pateiktai šilumos tiekėjo sąvokai, pagal kurią „šilumos tiekėjas – asmuo,
turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis“;
4) 16 punktas prieštarauja Įstatymo 35 straipsniui, nurodančiam, kad „šilumos tiekėjų skundus
dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.
Konstatuotina, kad toks teisinis reguliavimas prieštarauja aukščiau minėtiems teisės aktams,
todėl yra keistinas.
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Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šilumos tiekėjų
investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Šilumos tiekėjų investicijų
planų derinimo tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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